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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

 
 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA 
ASCENSÃO DO SENHOR 

24 DE MAIO DE 2020 
 

Acolhendo a orientação das autoridades civis e sanitárias, nossos bispos no 

Brasil continuam a insistir e a orientar os fiéis a permanecerem em suas 

casas, evitando aglomeração de pessoas e, consequentemente não 

participando das celebrações eucarísticas. Desta forma, somos convidados 

a CELEBRAR o Dia do Senhor como Igreja doméstica, com nossos familiares, 

em nossas casas. 

Cabe aqui recordar mais uma vez o que nos afirmam as Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil, número 73: “A casa, enquanto 

espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o diálogo 

de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas (Mc 1,29; 2,15; 3,20; 5,38; 

7,24). Nas casas Ele curava e perdoava os pecados (Mc 2,1-12), partilhava a 

mesa com publicanos e pecadores (Mc 2,15ss; 14,3), refletia sobre assuntos 

importantes, como o jejum (Mc 2,18-22), orientava sobre o comportamento na 

comunidade (Mc 9,33ss; 10,10) e a importância de se ouvir a Palavra de Deus 

(Mt 13,17.43).” 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares neste Solene 

Tempo da Páscoa. São muitos os horários de transmissão de missas em 

nossos canais católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade 

de povo sacerdotal que nosso batismo nos conferiu podemos não só 

acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um 

crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora, uma vela a ser acesa no 

momento da celebração, preferencialmente o círio da família utilizado na 

celebração da Vigília Pascal, nas casas. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a 

mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos.  
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto: 
 

Aleluia! Batei palmas, povos todos! 

Cantai músicas alegres, aleluia! 

Aleluia! Deus é grande e poderoso, 

pois governa o mundo inteiro, aleluia!1 

 

1. Nos mandou levar a todos 

a mensagem do amor. 

Ele fez uma aliança 

com o povo que escolheu. 

 

2. O Senhor é vencedor, 

triunfante sobre o céu. 

Ele é rei de toda a terra, 

cantai hinos de vitória! 

 

 

3. Deus domina o mundo inteiro, 

assentado no seu trono. 

Reuniu os povos todos: 

todos são povo de Deus! 

 

 

 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

D.: O Senhor esteja convosco. 

T.: Ele está no meio de nós. 

 

L.: Há 40 dias celebramos a Páscoa do Senhor e proclamávamos que Deus 
não permitiu que seu Filho permanecesse na morte; já nesta principal e 

solene festa cristã dizíamos que Jesus Cristo abriu “para nós as portas da 
eternidade”. Hoje nos reunimos para celebrar o dia que o Senhor entrou nos 
céus. Nesta celebração queremos junto com a toda Igreja elevar nossos 

louvores porque na Ascensão do Filho reconhecemos mais uma vez a nossa 
vitória sobre o pecado e a morte, mas sobretudo que nosso destino é o céu. 
Que os ensinamentos de Jesus e sua Ressurreição nos ensinem a 

testemunhar a cada irmão e irmã a vida divina e o Reino de Deus que dá 
seus sinais em nosso meio. 

 
D.: Irmãos e irmãs, sabemos em quem colocamos a nossa esperança e quão 
rico é Deus em sua misericórdia de Pai. Apresentemos a Ele o nosso coração 

fragilizado pelo pecado e confiemo-nos em seu amor que nos reconcilia e 
conduz a humanidade ao céu. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, 
tende, tende piedade de nós. 

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AhtWsnUPTzo  

https://www.youtube.com/watch?v=AhtWsnUPTzo
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T.: Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, 
tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós! 
D.: Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha 
piedade de nós e nos faça participar um dia da vida eterna. 
T.: Amém. 

 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. 

Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos 
damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 

Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado 

do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 

Amém.  
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 

 
D.: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. 

Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de 

seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 

Primeira Leitura:        (At 1,1-11) 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 

No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, 

desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado 

instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles 

que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. 

Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do Reino de Deus. Durante 

uma refeição, deu-lhes esta ordem: “Não vos afasteis de Jerusalém, mas 

esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar: ‘João 

batizou com água; vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro 

de poucos dias’.” Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: 

“Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em Israel?” Jesus respondeu: 

“Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a 

sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que 

descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda 
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a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra.” Depois de dizer isto, Jesus 

foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus 

olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, 

enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, 

que lhes disseram: “Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, 

olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo 

modo como o vistes partir para o céu.” Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

Salmo:        Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6) 

 

T.: Por entre aclamações Deus se elevou, 

o Senhor subiu ao toque da trombeta. 

 

Ou: 

 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

L.: Povos todos do universo, batei palmas, 

gritai a Deus aclamações de alegria! 

Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, 

o soberano que domina toda a terra. R. 

 

L.: Por entre aclamações Deus se elevou, 

o Senhor subiu ao toque da trombeta. 

Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, 

salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei! R. 

 

L.: Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, 

ao som da harpa acompanhai os seus louvores! 

Deus reina sobre todas as nações, 

está sentado no seu trono glorioso. R. 

 

Aclamação ao Evangelho: 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, 
todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. 
 

EVANGELHO: 
L.: Do Evangelho segundo Mateus     (Mt 28,16-20) 

Naquele tempo: Os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que 
Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. 
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Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: “Toda a 

autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos 
meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei! Eis que eu estarei 
convosco todos os dias, até ao fim do mundo”. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a 

presença de Deus junto a nós. Como comunidade reunida em oração 

devemos responder sim à Deus; façamos nossa adesão professando a fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em 

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, (breve inclinação até “da Virgem 

Maria”) que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem 
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir 

a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

D.: Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos ao Senhor as nossas 

preces: 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
 

L.: Senhor Jesus, que o Papa Francisco, os nossos bispos, presbíteros e 

diáconos, bem como todos os missionários sintam sua presença quando 
ensinam e batizam em teu nome, rezemos. 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 

 
L.: Senhor Jesus, olhai por todos aqueles que nos governam e por aqueles 
que sofrem, dai-lhes a força e a coragem para enfrentar as dificuldades do 

tempo presente e a graça de discernirem o que convém, rezemos. 
T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 

 
L.: Senhor Jesus, que neste dia, prometestes dar aos apóstolos o Espírito 
Santo, para que fossem testemunhas vossas até os confins da terra, 

fortalecei também, pela força do mesmo Espírito Santo, o nosso testemunho, 
rezemos. 

T.: Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendei-nos! 
 

(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 
 

D.: Acolhe Senhor Jesus as preces que apresentamos por meio de ti ao Pai, 
socorre-nos com o Espírito, e ensina-nos a sermos discípulos e discípulas. 

Por Cristo, nosso Senhor. T.: Amém. 
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D.: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando vierdes em vosso Reino e ensinai-

nos a dizer: Pai nosso... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Ó Deus que a vossa benção frutifique em nossos corações e nos disponha 
a todo progresso espiritual, para que sejamos sustentados em nossas ações 

pela força de vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. T.: Amém. 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. T.: Para sempre seja louvado. 
 

Pode concluir-se com a seguinte antífona pascal mariana: 

D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia! 

T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 

D.: Ressuscitou como disse. Aleluia! 

T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  

D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  

T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia! 
 

- Canto Final: 

O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. 2 

 

1. Ó varões galileus, que estais no céu a olhar? Aleluia! 

O Jesus que subiu ao céu deve, depois, voltar! Aleluia! 

 

2. Entre cantos e hinos triunfais se eleva o Senhor! Aleluia! 

Cante a terra e o mar também: Cristo é vencedor! Aleluia! 

 

3. Glorioso, à direita do Pai, sentou-se Jesus! Aleluia! 

Que nos foi preparar o céu, reino de eterna luz! Aleluia! 

 

4. Ó Jesus, nosso Rei e Senhor, que subis para os céus! Aleluia! 

Não deixeis os cristãos a sós: dai-nos o dom de Deus! Aleluia! 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Pascal que estamos vivendo). 

- Sugestão de Canto: 

O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! (bis)3 

 

                                                           
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cSHtaoyWEAU  
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fhKIVvjH8zE 

https://www.youtube.com/watch?v=cSHtaoyWEAU
https://www.youtube.com/watch?v=fhKIVvjH8zE
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1) Levanta-se Deus, cadê os 

inimigos? 

Na sua presença perecem os 

iníquos! 

São como fumaça que desaparece, 

São cera no fogo, que logo derrete! 

 

2) Os justos se alegram diante de 

Deus; 

Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! 

Abri o caminho ao grão-cavaleiro, 

Dançai diante dele, Senhor 

justiceiro. 

 

3) Dos órfãos é pai, das viúvas juiz, 

Em sua morada só ele é quem diz: 

Quem estava sozinho, família 

encontrou; 

Quem estava oprimido, tua mão 

libertou! 

 

4) À frente do povo saíste, ó Deus, 

Os céus gotejaram, a terra tremeu: 

Na sua presença se abala o Sinai, 

É Deus que avança, que avança e 

vai! 

 

5) U'a chuva abundante do céu 

derramaste 

E a tua herança exausta saciaste; 

Fizeste em tua paz viver teu rebanho 

E os necessitados tiveram seu 

ganho. 

 

6) Falou sua palavra, saem os 

portadores, 

Debandam os reis e fartam-se os 

pobres! 

Imenso é o poder de nosso Senhor, 

Subindo às alturas, cativos levou. 

 

7) Bendito tu sejas, Senhor, todo 

dia, 

Tu és quem nos salva, quem nos 

alivia; 

És tu nosso Deus, o libertador! 

Quem livra da morte, só mesmo o 

Senhor! 

 

 

 

 

 

 


